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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 แผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ. 2558 -2561) จัดท าขึ้นภายใต้นโยบาย

ค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์ร่วม และกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งคณะ โดยจัดแบ่ง

คณะท างานรับผิดชอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ในแต่ละวัตถุประสงค์ร่วม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและความ

คาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ซึ่ง

จากกระบวนการดังกล่าวท าให้ได้วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก แผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 “เป็นคณะช้ันน าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้าน

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน และกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจที่ส าคัญ 5 ด้าน คือ 

1.  ด้านการผลิตบัณฑิต  

2.  ด้านการวิจัย  

3.  ด้านการบริการวชิาการ  

4.  ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

5.  ด้านการบริหาร 

เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ 

1. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของชุมชนและ

ประเทศ  

2. ผลติผลงานทางวชิาการในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมด้านทักษะ ด้าน

วิชาชีพ ความเข้มแข็งของชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมี

ความสุข จบไปมีงานท า และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตอบสนองความเป็นสากลและแขง่ขันได้ในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์   

1. ส่งเสริมและพัฒนาขดีความสามารถในการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ คุณวุฒิ  

และการสอน 

                   2. พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและตรงตามความตอ้งการของประเทศ 

  3. พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

4. ส่งเสริมและพัฒนานิสติให้เป็นไปตาม 

5. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

6. ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีสว่นร่วมในการพัฒนาคณะ 

ตัวชี้วัด 

1.  จ านวนอาจารย์ระดับปริญญาโทไปเรียนต่อระดับปริญญาเอก หรือการท าวิจัยหลัง 

ปริญญาเอก 

2.  จ านวนโครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ 

3.  จ านวนอาจารย์ที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

4.  จ านวนต าราหรือเอกสารประกอบการสอนหรอืสื่อการสอน 

5.  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรของคณะฯ ที่มกีารปรับปรุงตามก าหนดของ สกอ. 

6. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรใหม่ที่มีการรายงานตนเองต่อสภามหาวิทยาลัยครบตาม

ประเด็นที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7. จ านวนหลักสูตรใหมใ่นระดับบัณฑติศกึษาตามกรอบมาตรฐาน TQF 

8. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนสิิตตอ่การจัดการเรียนการสอน 

9.  ร้อยละอัตราการออกกลางคัน (drop out) ของนสิิตตลอดหลักสูตร 

10. ร้อยละของจ านวนนิสติที่เข้าร่วมสหกิจศกึษา 

11. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์นสิิต 

12. จ านวนโครงการส่งเสริมความรูแ้ละสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศกึษา 

13. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีวิชาเน้นให้เรียนรู้ในการปฏิบัติจริงการท างาน (Work-

Integrated Learning) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)/ในรูปแบบต่างๆ ใน

การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และผูป้ระกอบการ 
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14. ร้อยละของนสิิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา ของทุกหลักสูตรมีการ

น าเสนอผลงานในรูปแบบของบทความ/โปสเตอร์/การน าเสนอแบบบรรยายโดยใช้

ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน/ภาษาต่างประเทศ 

15. จ านวนโครงการให้ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

16.  มีความรว่มมอืกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (MOU) 

17. จ านวนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่

ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับ

นานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็น

ระบบ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก 

กลยุทธ์ที่  

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ มุ่งส่งเสริมนักวิจัยและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ ชุมชน 

สังคม และประเทศ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/

นานาชาติ รวมทั้งมกีารน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด  

 1. จ านวนผลงานวิจัยหรือ บทความทางวิชาการที่ตีพมิพ์วารสารในระดับนานาชาต ิ

2. จ านวนโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการในลักษณะเป็นสหสาขา วิชา 

3. จ านวนโครงการวิจัยร่วมกับหนว่ยงานภายนอก ภาคเอกชน  

4. จ านวนงานวิจัยที่มกีารน าไปใช้ประโยชน์ 

5. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการสังเคราะหแ์ละเผยแพร่ 

6. จ านวนเงินสนับสนุนการท าวิจัยสถาบัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ ที่ช่วยพัฒนา

และสร้างความเข็มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศ 

กลยุทธ์  

1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการดา้นบริการวิชาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวชิาการที่ก่อใหเ้กิดรายได้ 
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3. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการ

องค์ความรู้จากการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

 ตัวชี้วัด 

1.  มีแผนการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ ที่ชัดเจน ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่น 

2. จ านวนหลักสูตร/ กิจกรรม ฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา เพื่อเสริมสร้างรายได้/เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน/ ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

3. จ านวน Success Model 

4. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน/ การ

วิจัย/ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local 

Wisdom) สู่สากล อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์  

1.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สิ่งแวดล้อมที่มปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและนิสิตด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/

สิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัด 

1.  มีนโยบายและผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น/สิ่งแวดล้อม ที่มคีวามตอ่เนื่อง 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจัยที่บูรณาการ กับการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น /สิ่งแวดล้อม ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจ า และเป็น

เอกลักษณ์ของคณะ 

3. จ านวนโครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น /สิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับ

กิจกรรมนิสติ/ การเรียนการสอน 
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4. จ านวนกิจกรรมระหว่างคณะฯและเครือข่ายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒน ธรรม/ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น /สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล 

(Good Governance) 

กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้หลัก 

               ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

2.  พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ เพื่อสนับสนุนการ  

ด าเนนิงานตามภารกิจของคณะ 

3. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้  ทรัพยากร

ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัด 

1. ผลการประเมินผู้คณบดีตามหลัก ธรรมาภิบาลโดยสภา มหาวิทยาลัย ผู้แทน   คณาจารย์ 

ผูแ้ทนบุคลากร 

2. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการคณะ 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน (ตามเกณฑข์อง สกอ.และ สมศ. 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

5. จ านวนร้อยละบุคลากรที่ได้รับงบประมาณจัดสรรไปพัฒนาตนเองให้ตรงกับสายงาน เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.  จ านวนรายได้ที่หาได้ตอ่ปี 

 

 

 

                                                              (รองศาสตราจารย์รัตนา    อัตตปัญโญ) 

                                                            คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

 



7 
 

 7 

แผนที่กลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2558 – 2562) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

6 กลยุทธ์ 17  ตัวบ่งชี ้

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถในการพัฒนาอาจารย์

ทัง้ด้านวชิาการ 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาหลักสูตรที่ได้

มาตรฐานและตรงตามความ

ต้องการของประเทศ 

กลยุทธ์ 3 พัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและพัฒนานิสิต

ใหเ้ป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่

พงึประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 5 การเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมใหศ้ิษยเ์ก่ามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ 

1 กลยุทธ์ 6 ตัวบ่งชี ้

กลยุทธ์ 1 คณะ

เกษตรศาสตร์ฯ มุง่ส่งเสริม

นักวิจัยและงานวจิัยที่

ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน สังคม และประเทศ 

เพ่ือกา้วสู่ความเป็นเลิศทาง

วชิาการ ให้เป็นที่ยอมรับ

ระดับชาติ/นานาชาติ รวมทัง้

มกีารน าผลงานวจิัยไป

เผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ 

3 กลยุทธ์ 4 ตัวบ่งชี ้

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการด้านบริการ

วชิาการใหค้ล่องตัวและมี

ประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการใหบ้ริการ

วชิาการที่กอ่ให้เกดิรายได้ 

กลยุทธ์ 3 สร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือด้านบริการ

วชิาการแบบมส่ีวนร่วมของ

ชุมชนและบูรณาการองค์

ความรู้จากการบริการวชิาการ

กับการเยนการสอน การวจิัย 

เพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

3 กลยุทธ์ 4 ตัวบ่งชี ้

กลยุทธ์ 1 การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น 

และส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ

และย่ังยนื 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและพัฒนา

ขีดความสามารถบุคลากรและ

นิสิตด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม/ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ 3 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

3 กลยุทธ์ 6 ตัวบ่งช้ี 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการใหม้ปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดภายใต้

หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาและส่งเสริม

ระบบการบรหิารทรัพยากร

บุคคลของคณะ เพ่ือสนับสนุน

การด าเนินงานตามภารกจิของ

คณะ 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริหาร

จัดการงบประมาณ เพื่อการใช้

ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกดิ

ประโยชน์สูงสุด 

กลไกขบัเคล่ือน/ติดตามประเมินผล           -      คณะกรรมการประจ าคณะ                -  บุคลากร นิสิต และศิษยเ์ก่า คณะเกษตรศาสตร์ 

- ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน   -  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/หนว่ยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน 

พัฒนาการเกษตร  เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

“เป็นคณะชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการศกึษา การวิจัย และการบรกิารวิชาการดา้นการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน และกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 

 
 

บัณฑิตศึกษา ผลงานวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ บริการวิชาการสู่สงัคมและ AEC 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นสิิต

อยู่และเรยีน (Live and Learn) 

อย่างมีความ สขุ จบไปมงีานท า 

และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมี

คุณภาพ ได้มาตรฐานตาม

คุณลักษณะ  ที่พงึประสงค์ 

ตอบสนองความเป็นสากลและ

แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

ท าการวิจัยที่เน้นการสรา้ง

ปัญญารวมหมู่ (Collective 

Intelligence) เคียงคู่ชมุชน 

(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One 

University One Province)  มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทาง ด้านการวิจัย

สู่ระดับนานาชาติ  

บรกิารวิชาการแบบมี

ส่วนร่วม โดยเน้นการใช้

ปัญญารวมหมู่ ที่ชว่ย

พัฒนาและสร้างความ

เข็มแข็งของชุมชน สังคม

และประเทศ 

ท านุบ ารุงภูมิปญัญา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น (Local 

Wisdom)สู่สากล 

อย่างย่ังยืน 

บรหิารจัดการอย่างมี 

ประ สิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และยดึมั่น

ในธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 
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แผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2561 

 

1. ปรัชญา 

 “ด ารงชีวติ  ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” 

 

2. ปณิธาน 

“พัฒนาการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 
 

3. วิสัยทัศน์ 

“เป็นคณะช้ันน าที่มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการศกึษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้าน

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน และกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

 

4. ปณิธานร่วม 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  หรอื “ W i s d o m  f o r  C o m m u n i t y  E m p o w e r m e n t ” 

 

5. ค่านิยมร่วม 

5.1  Competence - หลักความรูค้วามสามารถ (ใหค้วามส าคัญกับผูท้ี่มีความสามารถสูงเป็นอันดับ 

แรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรูค้วามสามารถ

ของตนเองใหด้ียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อสง่เสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ 

Leadership) 

5.2  Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิด Excellence) (ท าให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรือ

เชี่ยวชาญ) 

5.3  Justice – หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา) (มี

คุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ท าให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนือ้เชื่อใจซึ่งกันและกัน) 

5.4  Generosity - หลักความมนี้ าใจ (มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอ

กว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หนา้ที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) (ท า

ให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุข) 
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5.5 Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม (เน้นการเรียนรู้จาก

การท างานและการด าเนินชีวติ) (ท าให้เกิดปัญญารวมหมู่) 

5.6  Shared Vision - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน) (ท าให้เกิดพลัสา

มัคคี) (ท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู)้ 

5.7  Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ “องค์ความรู้ที่ผลิต

และที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”) (ท าให้เกิดความ

เป็นสากล หรอื Internationalization) 

 

6. วัตถุประสงค์ร่วม 

6.1  เพื่อจัดการเรยีนการสอนที่เน้นให้นสิิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงาน  

      ท าและเป็นคนดีของสังคม  

6.2  เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสรา้งปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุน 

      แนวคิดOUOP – One University One Province)  

6.3  เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  (Community  

  Empowerment)  

6.4  เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล 

6.5  เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

 

7. พันธกิจคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจที่ส าคัญ 5 ดา้น คอื 

1)  ด้านการผลิตบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจ

เกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การเกษตร และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ 

การถ่ายทอดประสบการณ์การวิจัยโดยน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน การลงมือปฏิบัติ

จริงเพื่อให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ

สังคมและสอดคล้องต่อความตอ้งการของประเทศ 

2)  ด้านการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่

เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

รวมทั้งงานวิจัยที่สามารถบูรณาการได้กับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
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3)  ด้านการบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการ

ในหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาคมอาเซียนรวมทั้งการ

สร้างความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร ศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ เป็น

ผูจ้ัดการฝึกอบรมและให้บริการหลัก 

4)  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติให้ความส าคัญในการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่โดยมีการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

5)  ด้านการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วน

ร่วม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล 

 

8.  เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ 

4. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของชุมชนและ

ประเทศ  

5. ผลติผลงานทางวชิาการในระดับชาติและนานาชาติ 

6. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมด้านทักษะ ด้าน

วิชาชีพ ความเข้มแข็งของชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

9. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ

นิสิตเลือกเรียนได้ ทั้งด้านเกษตรศาสตร์ สัตว

ศาสตร์ การประมง เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร และความปลอดภัยทาง

อาหารในธุรกิจเกษตร และได้รับการเห็นชอบจาก 

สกอ. และรับรองคุณวุฒิจาก กพ. 

2. ทุกหลักสูตรของคณะมุ่งเน้นการให้ความรู้ เ ชิง

วิชาการควบคู่กับการปฏิบัติจริงท าให้สามารถ

ออกไปประกอบธุรกิจเองได้ 

3. บุคลากรสายวิชาการส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก 

มากกว่าร้อยละ 65 ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม

1. นิสิตที่เข้าศึกษาในคณะมีพื้นฐานความรู้ค่อนข้าง

อ่อน มีผลท าให้ผลการเรียนของนิสิตในวิชา

พื้นฐานอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ และต้องพ้น

สภาพก่อนจะเข้าสู่รายวิชาของสาขา 

2. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน

ยังไม่เพียงพอ 

3. จ านวนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมี

น้อย 

4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการพัฒนาคณะ

มีไมเ่พียงพอ 

5. คณะไม่สามารถจัดตั้งกองทุนส าหรับนิสิตที่ขาด



11 
 

 11 

ในการเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งระดับชาติ

และนานาชาต ิ

4. บุคลากรของคณะ มีศักยภาพในการท างานวิจัย 

และสามารถแสวงหาแหลง่ทุนวิจัยจากภายนอก 

5. คณะมีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

6. บุคลากรสายวิชาการมากกว่าร้อยละ 80 ได้รับ

ทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก 

 7. คณะมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาครัฐ และ

ภาคเอกชน 

8. บุคลากรของคณะมีความสามารถในการเข้ากับ

ชุมชนเป็นอย่างด ีท าให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความ

เชื่อถือและไว้วางใจจากชุมชน 

9. การให้บริการวิชาการของคณะมีความหลากหลาย

สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่าง

ครบวงจร ตั้งแต่ตน้น้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

10. มีศูนย์ยางพารา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ท า

หน้าที่บริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการแก่

นิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ได้ตรงตามความ

ต้องการ 

11. มีโครงการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไทยอย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการสู่ขวัญ

ควาย โครงการสู่ขวัญข้าว โครงการกาดโก้งโค้ง 

โครงการเกษตรสงกรานต์ 

 

แคลนทุ นท รั พ ย์  ข อ งคณะ ไ ด้  เ นื่ อ ง จ า ก

มหาวิทยาลัยไม่มีกฎระเบียบให้คณะจัดตั้ ง

กองทุนได้  

6.  จ านวนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ ยังมีน้อย 

7. จ านวนงานวิจัยที่มีการสังเคราะห์เพื่อเผยแพร่ยัง 

มีน้อย 

8. จ านวนงานวิจัยที่มีการบูรณาการสหสาขาวิชายัง

มีน้อย 

9. ความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการวิจัยกับ

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศยังมี

น้อย 

10. ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/

ลิขสิทธิ ์

11. คณะยังไม่มีครุภัณฑ์ส าหรับการวิเคราะห์ช้ันสูง 

ส าหรับงานวจิัยเฉพาะด้าน 

12. คณะยังไม่มีผลงานวิจัยในช้ันเรยีน  

13. บุคลากรของคณะมีจ ากัดไม่เพียงพอที่จะรองรับ 

งานด้านบริการวิชาการ ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชน ได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด 

14.  จ านวนงานบริการวิชาการที่มีการบูรณาการสห

สาขาวิชายังมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 

15. งานบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ

วิจัยและการเรียนการสอนยังไม่ครอบคลุมทุก

สาขาวิชา 

16. งานด้านอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม 

ประเพณีของคณะยังมีเยาวชนในชุมชนเข้าร่วม

น้อย 

โอกาส อุปสรรค 

1. กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี เปิดโอกาสให้

มหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้สอดคล้อง

กับบริบททางสังคม 

1. มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตหลักสูตรแบบ

เดียวกันเป็นจ านวนมาก และมีกลยุทธ์เชิงรุกใน

การรับนิสิตเขา้ศกึษาโดยตรง 
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2. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์

ความรู้ของชุมชน และองค์ความรู้ในระดับสากลเข้า

ด้วยกันอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

3. สภาคณบดีสาขาเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทยมี

ความร่วมมือและมีความเข้มแข็ง ในการผลักดัน

ทางด้านวิชาการและด้านการผลิตบัณฑิตสู่ระดับ

นานาชาต ิ

 

 

 

 

 

2. ในเขตภาคเหนือมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน

ก า ร เ ก ษ ต ร หล า ย ส ถ าบั น  ป ร ะ ก อบ กั บ

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งยัง

ไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จึงส่งผลต่อการ

ตั ด สิ น ใ จ ใ นก า ร เ ลื อก เ ข้ า ศึ ก ษ าต่ อ คณะ

เกษตรศาสตร์ 

3. ทัศนคติและค่านิยมต่อการประกอบอาชีพด้าน

การเกษตรกรรมของสังคมไทย อยู่ในเกณฑ์ต่ า

เมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่น ส่งผลต่อความ

นิยมในการเลือกเข้าศกึษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ 

4. รัฐบาลไม่มีนโยบายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม 

5. งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรด้านบริการ

วิชาการจากแหล่งทุนภายนอกไม่ต่อเนื่องส่งผล

ให้งานด้านบริการวิชาการไม่ยั่งยืนและไม่เป็น

รูปธรรม 

6. มหาวิทยาลัยยังไม่มีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน

การเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
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แผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558-2561 

 1.   ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต 

 

 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที่ 

1. ส่งเสริมและ

พัฒนาขีดความ 

สามารถในการ

พัฒนาอาจารย ์

ท้ังทางด้านวชิา 

การ คุณวุฒิ 

และการสอน 

 

1.  สง่เสริมและสนับสนุนการเพิ่ม

คุณวุฒกิารศึกษาสายวชิาการ

และทักษะของบุคลากร 

2.  ส่งเสริมทักษะและเทคนิควธีิ

ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์

ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ

ผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์เสนอขอต าแหนง่ทาง

วชิาการและผลิตต าราหรือ

เอกสารประกอบการสอน

หรือสื่อการสอน 

 

1. อาจารย์ระดับ

ปริญญาโทไปเรียนต่อ

ระดับปริญญาเอก 

หรือการท าวิจัยหลัง

ปริญญาเอก 

1 1  

ท่าน 

 

1 

ท่าน 

 

2 

ท่าน 

 

 

1  

ท่าน 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

6 - - 

2.  จ านวนโครงการ

พัฒนาทักษะและเทค 

นิคด้านการถ่ายทอด

ความรู้ของอาจารย์ 

1 1 1 1 1 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

2.6 - - 

3.  จ านวนอาจารย์ท่ีเสนอ

ขอต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

 

1.3 2 

ท่าน 

2 

ท่าน 

2 

ท่าน 

2 

ท่าน 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

6 - - 

จัดการเรยีนการสอนที่เน้นใหน้ิสติอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมคีวามสุข จบไปมีงานท า และเป็นคนดีของสังคม บัณฑติมคีุณภาพ ได้มาตรฐานตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองความเป็นสากลและแขง่ขันได้ในประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที่ 

4.  จ านวนต าราหรือ

เอกสารประกอบการ

สอนหรือสื่อการสอน 

3 5 5 7 7 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

6 - - 

2.  พัฒนาหลักสูตร

ท่ีได้มาตรฐาน

และตรงตาม

ความตอ้งการ

ของประเทศ 

1. การตดิตามหลักสูตรให้มีการ

ปรับปรุงตามก าหนดของ 

สกอ. 

2. หลักสูตรท่ีขอเปิดใหม่มีการ

ปฏบัิตติามประเด็นท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

3.  มีหลกัสูตรใหมร่ะดับ

บัณฑิตศกึษาท่ีได้ตามกรอบ

มาตรฐาน TQF 

5.  ร้อยละของจ านวน

หลักสูตรของคณะฯ ที่

มกีารปรับปรุงตาม

ก าหนดของ สกอ. 

 100 100 100 100 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

4.5 - - 

6. รอ้ยละของจ านวน

หลักสูตรใหมท่ี่มีการ

รายงานตนเองต่อสภา

มหาวทิยาลัยครบตาม

ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

 100 100 100 100  7 - - 

7. จ านวนหลักสูตรใหมใ่น

ระดับบัณฑิตศกึษาตาม

กรอบมาตรฐาน TQF 

 1 

หลักสูตร 

1 

หลักสูตร 

2 

หลัก 

สูตร 

2 

หลัก 

สูตร 

 7 - - 
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 15 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที่ 

3.  พัฒนาการ

จัดการเรียน 

     การสอน 

 

1. ประเมินความพงึพอใจของ

นสิิตตอ่การจัดการเรียนการ

สอน 

2. เตรียมความพร้อมดา้นการ

เรียนให้นสิิตระหว่างเรียน 

เพื่อลดอัตราการออก

กลางคัน (Drop out)  

3.   ส่งเสริมการบูรณาการการ

จัดการสอนกับการท างานใน

รูปแบบสหกิจศกึษา 

8. ระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ยของนิสติต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

 >3.51 
 

>3.51 
 

>3.51 
 

>3.51 
 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

2 

 

- - 

9. ร้อยละอัตราการออก

กลางคัน (drop out) 

ของนิสติตลอดหลกัสูตร 

ชัน้ปีท่ี 4 

 

 

 

< 30 

 

 

 

 

< 25 

 

 

 

 

< 20 

 

 

 

 

< 20 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

2 

 

- - 

 

10. ร้อยละของจ านวน

นสิิตท่ีเข้าร่วมสหกิจ

ศกึษา 

 

 3 

 

5 

 

7 10 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

4 - - 

4. ส่งเสริมและ

พัฒนานิสติให้เป็น

ตามคุณลักษระ 

บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ของ

มหาวทิยาลัย 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้าง

เครอืขา่ยการประกันคุณภาพ

การศึกษาของนสิิตท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมศักยภาพผู้น านสิิต 

3. มวีธีิการจัดการเรียนการ

11. จ านวนกิจกรรม

ส่งเสริมตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พงึประสงค์และ 

     อัตลักษณน์สิิต 

 

 

1 1 2 2 2 ผู้ช่วยฝ่าย

กิจการนิสติ 

5 - - 
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กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที่ 

สอน โดยเนน้ให้นสิิตได้

เรียนรู้จากการปฏบัิตจิรงิ (มี

ความรู้และท าเป็น)/การ

ท างาน (Work-Integrated 

Learning) ในรูปแบบสหกิจ

ศกึษา (Cooperative 

Education)/ในรูปแบบตา่งๆ 

ในการเชื่อมโยงระหว่าง

มหาวทิยาลัย และ

ผู้ประกอบการ 

4. จัดให้มีคณะกรรมการดูแล

และพัฒนาการฝกึงานสหกิจ

ศกึษาของคณะ 

5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/

ภาษาอาเซียนอื่นๆ และมี

ความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

12. จ านวนโครงการ

ส่งเสริมความรู้และ

สร้างเครอืขา่ยการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1 1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 
ผู้ช่วยฝ่าย

กิจการนสิิต 

3 - - 

13. รอ้ยละของจ านวน

หลักสูตรท่ีมีวิชาเน้น

ให้เรียนรู้ในการปฏบัิติ

จรงิการท างาน 

(Work-Integrated 

Learning) ในรูปแบบ

สหกิจศกึษา 

(Cooperative 

Education)/ในรูปแบบ

ตา่งๆ ในการเชื่อมโยง

ระหว่างมหาวทิยาลัย 

และผู้ประกอบการ 

 

 

 

6 

หลักสูตร 

100 100 100 100 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

4 - - 
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กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที่ 

 14. รอ้ยละของนิสติระดับ

ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 4 

และระดับ

บัณฑิตศกึษา ของทุก

หลักสูตรมกีาร

น าเสนอผลงานใน

รูปแบบของบทความ/

โปสเตอร์/การน าเสนอ

แบบบรรยายโดยใช้

ภาษาอังกฤษ/ภาษา

อาเซียน/

ภาษาต่างประเทศ 

 

0 10 15 20 25 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

8 - - 

5. การเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร

และนสิิตของคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ ในการเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความ

15. จ านวนโครงการให้

ความรู้ และข้อมูล

เกี่ยวกับกลุม่

ประชาคมอาเซียน 

0.67 

 

 

 

 

 

1 
โครงการ 

 

 

 

 

1 
โครงการ 

 

 

 

 

1 
โครงการ 

 

 

 

 

1 
โครงการ 

 

 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

8 

 

 

 

 

 

- - 



18 
 

 18 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที่ 

ร่วมมอืกับสถาบันการศึกษา

ในประชาคมอาเซียน หรอื 

ประเทศอ่ืนๆ 

 

16.  มีความร่วมมอืกับ

สถาบันการศึกษา

ตา่งประเทศ (MOU 

0.33 1 2 2 2 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

5 - - 

 

 

6. ส่งเสริมให้ศิษย์

เก่ามีสว่นร่วมใน

การพัฒนาคณะ 

1.  จัดกิจกรรมให้ศษิยเ์ก่าได้

ร่วมงานกับคณะในรูปแบบ

ตา่งๆ 

17. จ านวนกิจกรรม/

โครงการความร่วมมือ

กับศิษยเ์ก่า 

 

0.33 1 1 1 1 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 

1 - - 
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     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้าม)ี 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที ่

1. คณะเกษตร ศาสตร์

ฯ มุ่งสง่เสริมนักวจิัย

และงานวจิัยท่ี

ตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชน 

สังคม และประเทศ 

เพื่อก้าวสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ ให้

เป็นท่ียอมรับ

ระดับชาติ/ 

นานาชาติ รวมท้ังมี

การน าผลงาน วจิัย

ไปเผยแพร่และใช้

ประโยชนไ์ด้อยา่ง

เป็นรูปธรรม 

1. สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์

ผลงานวจิัยในวารสารระดับ

นานาชาต ิ

2. สนับสนุนให้เกิดการวิจัยใน

ลักษณะสหสาขาวิชา 

3. สนับสนุนให้เกิดการวิจัย

ร่วมกับหนว่ยงานวจิัยภายใน 

ภายนอกหรือภาคเอกชน 

4. ส่งเสริมให้เกิดการวจิัยท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของ

ชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการ

ใชป้ระโยชนผ์ลงานวจิัยท่ีเกิด

จากความต้องการของชุมชน 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย

สนับสนุนท าวิจัยสถาบัน 

18. จ านวนผลงานวจิัย

หรือ บทความทาง

วชิาการท่ีตีพิมพ์

วารสารในระดับ

นานาชาต ิ

 

1 1 2 2 3 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

- 2  

19. จ านวนโครงการวจิัยท่ี 

มกีารบูรณาการใน

ลักษณะเป็นสหสาขา 

วชิา 

 

1.66 1 2 3 3 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

- 6 - 

20. จ านวนโครงการวิจัย

ร่วมกับหนว่ยงาน

ภายนอก  ภาคเอกชน 

  

2 2 3 3 4 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

- 3 - 

ท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคยีงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคดิ OUOP – One University One Province)  มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

ให้น าไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก 
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 20 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้าม)ี 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที ่

21. จ านวนงานวจิัยท่ีมี

การน าไปใช้ประโยชน ์

 

10 10 12 14 16 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

- 6 - 

22. จ านวนผลงานวจิัยท่ี

ได้รับการสังเคราะห์

และเผยแพร่ 

 

0.33 1 2 3 4 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

- 3 - 

23. จ านวนเงินสนับสนุน

การท าวิจัยสถาบัน 

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 21 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

 

 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้าม)ี 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที ่

1.  พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการด้าน

บริการวิชาการ

ให้คลอ่งตัวและ

มปีระสิทธิ ภาพ 

1. ส่งเสริมประสานงาน เพื่อน า

องคค์วามรู้ไปใหก้ารบริการ

วชิาการเพื่อแกไ้ขปัญหาใน

ท้องถิ่น 

2. รวบรวมขอ้มูล ปรับปรุงและ

พัฒนา เพื่อสนับสนุนการ

ถ่ายทอดงานดา้นการบริการ

วชิาการท่ีสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของท้องถิ่น 

3. มหีนว่ยงานท่ีให้บริการวิชาการ

แก่ชุมชน โดยมีระเบียบ

บริหารงานท่ีชัดเจน 

24. มีแผนการด าเนนิงาน

ด้านบริการวิชาการ ที่

ชัดเจน ที่สอดคล้อง

กับความต้องการของ

ท้องถิ่น 

 ม ี ม ี ม ี ม ี  - - 9 

2. ส่งเสริมและ

สนับสนนุการ

ให้บริการ

วชิาการ ท่ี

1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

การฝึกอบรม เพ่ือการพัฒนา

องคค์วามรู้และการพัฒนา

ท้องถิ่นให้มคีุณภาพ 

25. จ านวนหลักสูตร/ 

กิจกรรม ฝึกอบรม การ

ให้ค าปรึกษา เพื่อ

เสริมสร้างรายได้/เพิ่ม

1 1 2 3 3 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

3 - - 

บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ ที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศ 
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กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้าม)ี 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที ่

ก่อให้เกิดรายได ้ สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน 

2. สนับสนุนการน าผลงานบริการ

วชิาการของคณะฯ ไปสู่กลุม่

วสิาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้าง

รายได้/ เพ่ิมขดีความสามารถ

ในการแขง่ขันและพึง่พาตนเอง

ได้มากยิ่งขึ้น 

3. ส่งเสริมการเป็นท่ีปรึกษาให้แก่

หนว่ยงานภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน  เพื่อเตรียมความ

พร้อม  ในการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

ขดีความสามารถในการ

แข่งขัน/ ตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชน 

3. สร้างเครอื ความ

ร่วมมอืดา้น

บริการวิชาการ

แบบมสี่วนร่วม

ของชุมชนและ

บูรณาการองค์

1. ส่งเสริมให้คณะฯ น าองค์

ความรู้ไปพัฒนาชุมชน ภายใต้

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

2. ส่งเสริมการสร้างเครอืขา่ย

ความร่วมมอืขององคก์รใน

ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วม

26. จ านวน Success 

Model 

 

- 1 1 1 1 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

1 - - 

27. จ านวนโครงการ/ 

กิจกรรมท่ีมีการบูร

ณาการการบริการ

1 1 2 2 2 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

- 3 - 
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กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้าม)ี 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที ่

ความรู้จากการ

บริการวิชาการกับ

การเรียนการสอน 

การวจิัย เพ่ือ

พัฒนาชุมชนอยา่ง

ยั่งยืน 

แก้ไขปัญหาในเชงิพื้นท่ี 

 

3. ส่งเสริมการบูรณาการการ

บริการวิชาการกับการเรียน

การสอน  และการวจิัยการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

วชิาการ กับการเรียน

การสอน/ การวิจัย/ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
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       ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้าม)ี 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที ่

1. การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ด้านการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

สิ่งแวดลอ้มท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 

1. จัดตั้งคณะท างานด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น  ก าหนด

นโยบายและรับผิดชอบการจัด

กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษภ์ูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นท่ีมีความ

ตอ่เนื่องและยั่งยืน 

28. มนีโยบายและ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ด้านการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/อนุรักษ์

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น/

สิ่งแวดลอ้ม ท่ีมีความ

ตอ่เนื่อง  

- ม ี ม ี ม ี ม ี รองคณบดี

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

- 6 - 

2. ส่งเสริมและ

พัฒนาองค์ขดี

ความสามารถ

บุคลากรและนสิิต

ด้านการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/

สิ่งแวดลอ้ม 

1. สนับสนุนให้มีการบูรณาการ

การเรียนการสอน/การบริการ

วชิาการ/การวจิัย กับการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น /ส่ิงแวดลอ้ม 

โดยมีการวางแผนการ

ด าเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง  

29. จ านวนโครงการ

บริการวิชาการ/

โครงการวจิัยท่ีบูรณา

การ กับการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม/ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น /

สิ่งแวดลอ้ม ท่ีจัด

ตอ่เนื่องเป็นประจ า และ

เป็นเอกลักษณ์ของคณะ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 1  

 

1  1  1  รองคณบดี

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

3 6 - 

ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล อย่างยั่งยืน 
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กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้าม)ี 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที ่

  30. จ านวนโครงการ ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น /

สิ่งแวดลอ้ม ท่ีบูรณา

การกับกิจกรรมนสิิต/ 

การเรียนการสอน 

 

3.33 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

รองคณบดี

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

6 3 - 

3. สร้างเครอืขา่ย

ความร่วมมอืดา้น

การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

และสิ่งแวดลอ้ม 

ท้ังภายในและ

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และสิ่งแวดลอ้ม  โดยมี

การสร้างเครอืขา่ยและความ

ร่วมมอืกับหนว่ยงานภายใน 

หรือภายนอกมหาวทิยาลัย 

และมีการจัดกจิกรรมร่วมกัน

ระหว่างเครอืขา่ย 

31. จ านวนกจิกรรม

ระหว่างคณะฯและ

เครอืขา่ยดา้นการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒน ธรรม/

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น /

สิ่งแวดลอ้ม 

1 

 

1 

 

1 2 2 รองคณบดี

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

- 6 - 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหาร 

 

 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs 

กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที่ 

1. พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

ภายใตห้ลักธรรมาภิ

บาล (Good 

Governance) 

1. คณะมีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมมาภิบาลให้

มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามหลักธรรม

มาภิบาล โดยบุคลากรมี

ส่วนร่วม  

2.  คณะมีระบบและกลไกการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ให้ความส าคัญทางด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

โดยจะต้องด าเนนิการประกัน

คุณภาพของทุกหน่วยงานอยา่ง

ตอ่เนื่องและบุคลากรในคณะมี

ส่วนร่วม  

4.  จัดให้มีระบบการบริหารความ

32. มีผลการประเมิน

คณบดีตามหลัก   

  ธรรมาภบิาลโดยสภา   

มหาวทิยาลัย ผู้แทน

คณาจารย์ ผู้แทน

บุคลากร 

4.45 

 

≥4.45 

 

≥4.45 

 

  รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

 

- - 1 

33. ผลการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการคณะ 

 

4.15 

 

≥4.15 

 

≥4.15 

 

≥4.15 

 

≥4.15 

 
รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

- - 1 

34. ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (ตาม

เกณฑ์ของ สกอ.และ  

   สมศ. 

4.58 ≥4.58 

 

≥4.58 

 

≥4.58 

 

≥4.58 

 
รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

 

- - 1 

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance) 
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กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs 

กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที่ 

เสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

ของคณะ 

5.  ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 

ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ 

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้ชัดเจน 

เพื่อให้การบริหารจัดการของ

คณะให้มคีวามคล่องตัว รัดกุม 

และสามารถตรวจสอบได ้

6.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ให้บริการ โดยการก าหนดกรอบ

เวลาให้ชัดเจน และลดขั้นตอน

การท างาน 

7.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ประเมินผลและตดิตามการ

บริหาร แลว้น าผลการประเมินมา

ปรับปรุงแก้ไข 

8.  จัดให้มีระบบการรายงานทาง

การเงินและการบริหารโดยได้รับ

การรับรองจากหน่วยตรวจสอบ

35. ผลการประเมินความ

พงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ต่อการให้บริการของ

เจ้าหนา้ที ่

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายประกันฯ 

 

 

- - 1 
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กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs 

กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที่ 

ภายใน 

 

 

 

2. พัฒนาและส่งเสริม

ระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ

คณะ เพื่อสนับสนุน

การด าเนนิงานตาม

ภารกิจของคณะ 

1.  จัดหาและพัฒนาบุคลากรท้ังสาย

วชิาการ และสายสนับสนุน ตาม

เกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาก าหนด เพื่อเพิ่มขดี

ความสามารถทางวิชาการ และ

ประสิทธิภาพในการท างานของ

บุคลากร ให้น าไปสู่การพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

และได้มาตรฐาน 

2. จัดท าแผนการบริหารและพฒันา

ทรัพยากรบุคคลของคณะและ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

 

36. จ านวนร้อยละ

บุคลากรท่ีได้รับ

งบประมาณจัดสรรไป

พัฒนาตนเองให้ตรงกับ

สายงาน เพื่อให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุด 

 

 

 

70 
 

 

 

 

 

 

≥70 

 

 

 

 

 

 

≥70 

 

 

 

 

≥70 

 

≥70 

 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

- - 1 

3. ส่งเสริมและเพิ่มขดี

ความสามารถใน

การบริหารจัดการ

งบประมาณ เพื่อ

1. พัฒนาการด าเนนิงานดา้นการเงิน

และงบประมาณ   โดยจัดท าแผน

ทางการเงิน และแผนดา้น

งบประมาณ เพื่อการบริหาร

37.  จ านวนรายได้ท่ีหาได้

ตอ่ปี 

 

0 คณะมี

รายได้ 

อย่าง

น้อย

15,000 

 

คณะมี

รายได้ 

อย่าง

น้อย 

20,000 

 

คณะมี

รายได้ 

อย่าง

น้อย 

30,000 

 

คณะมี

รายได้ 

อย่าง

น้อย 

40,000 

 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

- - 1 
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กลยุทธ ์ แนวปฏบิัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยทุธ ์

ค่าเฉลี่ย

ผลงาน

ย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเปา้หมายของปงีบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์

สนับสนุน Main KPIs 

กลุ่ม 

2558 2559 2560 2561 
อัต

ลักษณ ์

ข้อที่ 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อที่ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อที่ 

การใช้ทรัพยากรได้

อย่างคุ้มคา่และเกิด

ประโยชนส์ูงสุด 

จัดการด้านการเงินและ

ความสามารถในการหารายได้ของ

คณะ 

2. ส่งเสริมมาตรการการประหยัด

และลดตน้ทุนค่าใช้จา่ยในการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงานตา่งๆ 

เชน่ น าระบบเทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมมาสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน

คณะ 

3. ส่งเสริมให้เกิดการกระจาย

ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ

ท่ัวถึง 

4. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงนิท่ีมี

รายละเอยีดวิธีการจัดหาเพื่อให้

เกิดเงินรายได้เข้าคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รวมตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์      37      ตัวบ่งชี ้          
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ตารางสรุป 

จ านวนแผนกลยุทธ์ และตัวบ่งชีข้องแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนกลยุทธ์ จ านวนตัวบ่งช้ี 

1. ประเด็นยุทธศาสตรด์้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 6 17 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 1 6 

3. ประเด็นยุทธศาสตรด์้านการบริการวิชาการ 3 4 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 3 4 

5. ประเด็นยุทธศาสตรด์้านการบริหาร 3 6 

รวม 16 37 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย มี 1 ตัวบ่งช้ี คอื 

ร้อยละของตัวบ่งชีค้วามส าเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์แต่ละปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561) ที่

ด าเนนิการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100  

เกณฑก์ารประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชีค้วามส าเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์

ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ก าหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับคะแนนความส าเร็จ 5 

คะแนน 

ทั้งนี ้ความหมายของระดับคะแนนความส าเร็จ คือ 

5.00 - 4.51 หมายถึง ดีมาก   

4.50 – 3.51 หมายถึง ดี   

3.50 – 2.51 หมายถึง พอใช้   

2.50 - 1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง และ  

1.50 – 0.00 หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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